
 
 

 

 22.10.19ישיבת וועד 

 זמורה.  , בתאל באום כהן  , אילנית אופיר  , שירהשפע קוגן , שני רדליך  , דוריתחסדאי  נוכחים: איה 

, עדי  אדווה רקובסקי, ד"ר דנית לנגר, ד"ר ליאת גפני, דנה לוין רוני עזר,  הודעה על חברי ועד עוזבים:   •

 . רייף 

 זילברשלג לועד המנהל. נערכה הצבעה והתקבלה פה אחד. הצבעה על קבלת יעל  •

 האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת חיפה התבקשו להציג מועמד מטעמן. 

נערך דיון נוסף על עבודה הועד המנהל במקביל לעבודה רוחבית שנעשית מול קבוצות העניין, צוותי   •

 היגוי בנושאים שונים )כגון הדרכה, מטרות(. 

כל חברי הועד המכהנים יצוותו לתפקידי  הוחלט כי  ין צורך בקריאה לחברי ועד נוספים. הוחלט שבשלב זה א 

 הם ירכזו את קבוצות העבודה השונות. הרוחב. 

 נערכה הצבעה על תפקידי הרוחב לשנתיים הקרובות: 

 תא סטודנטים. כרגע מובילה אותו ד"ר דורית רדליך.  .1

 בהובלה של ד"ר נעמה כץ, תאיר שיתיאת, אילנית באום.   –שיווק ופייסבוק  .2

 עמ"נ לגבש קבוצת עבודה    קול קוראבהובלה של תאיר ובתאל. יש להוציא  -אתר מחדש  .3

 ד"ר נעמה כץ, איה חסדאי ואביבית. בתאל, בהובלה של    -הדרכה בריפוי בעיסוק  .4

 תוביל את תא הסטודנטים( קח את ההובלה )לאחר שנציגה אחרת יד"ר דורית רדליך ת  – חזון מחודש  .5

 יש להרחיב ולגייס נציגים לתא זה.   -החברה הערבית  .6

 ובתאל  , ד"ר נעמה כץ  איה חסדאי   –ריכוז קבוצות עניין  .7

 איה הסבירה את מבנה ותשתית העבודה כפי שנעשית כיום בחברה הישראלית: 

- החברה הישראלית לריפוי בעיסוקאישור בוועד המנהל של  -יוזמה של חברי הוועד המנהל/ הקהילה מגיעה  

עבודה   - גיבוש קבוצת היגוי/קבוצת עבודה  - אישור בוועדה מקצועית עליונה  -שיתוף איגוד מקצועות הבריאות

 הוצאה לפועל של התוצרים דרך החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.  -על הקידום 

 לאורך כל ההליך תיעזר החברה הישראלית בקבוצות העניין הרלוונטיות. 

 וועדה מקצועית עליונה היא גוף שנותן גושפנקה מקצועית. חותמת הכשר. 

 יום הרבע הבינלאומי:  •

תא סטודנטים הכין פעילות לסטודנטים שיפעילו דוכנים באוניברסיטה. באונו ובתל אביב. יחולקו   .1

נו  חומרים שיווקיים והסברתיים בנושא הריפוי בעיסוק, יצולמו סטודנטים ברחבי האוניברסיטאות שיע

 לשאלה "מהו ריפוי בעיסוק". לאחר מכן יגובש סרטון שיוכל לשמש כסרטון תדמית. 

צוות פייסבוק הוציא קול קורא ל"טיפים" של מרפאים בעיסוק. התקבלו חומרים רבים ובכל יום מועלה   .2

 "טיפ" לרשת.  

 : נשלח במייל לכל חברי הוועד המנהל לאישור/ הערות. הצבעה על נוהל מנכ"ל •

 אושר פה אחד. לא היו מתנגדים. .  נערכה הצבעה 

כפי   הוחלט על כנס בן יומיים. יום אחד בניהול קבוצות העניין. הרצאת מליאה מצוינת :2020 כנס •

 משמעות כנס חד שנתי בן יומיים תיתן רצף והסדרה. חשובה.  שהייתה השנה

 כתבה: בתאל זמורה 

 

 


